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 מעודכנתהצעה    18.12.2017

 בהדרכת אריה גלעד

 אתיופיה
 מסע לאפריקה האמיתית

27/2-11/3/2018 
 

מסע מרתק לארץ מיוחדת, כנראה מקום הולדת האנושות. נבקר ב"פרח החדש" היא אדיס 
אפריקאי, כדי לגלות את הטבע המסחרר שבה: מגוון -ונדרים אל עמק הבקע הסורי  אבבה,

וקודילים מטילי אימה, היפופוטמים ענקיים, ונוף אנושי מעורב ומיוחד במינו: עופות ים ויבשה, קר
שבטי הדורזה, האלאבה והקונסו ביניהם נבקר, כשחלק גדול מהאתרים הינם אתרי מורשת 

 עולמית של אונסק"ו.
 

 27/2 אדיס אבבה –ת"א   : 1יום 
בינלאומי של אתיופיה. ארבע שעות תביא אותנו אל נמל התעופה "בולה", שערה הכ טיסה של 

מיד לאחר מכן נצא לבקר את ובשדה נפגוש את המדריך המקומי, ואת נהגנו  ההוויזלאחר קבלת 
אל . נטפס לרכס אנטוטו הצופה על העיר , אדיס אבבה"הפרח החדש" הלא היא בירת אתיופיה

רגל שרידי כנסיה החצובה בסלע, ונלמד על הנצרות המקומית ועל ארון הברית. נלך מעט ב
בינות לנשים שידיהן עמוסות בגזרי אקליפטוס כבדים. נרד אל מרכז העיר ונבקר במוזיאון 

מיליון שנים: מיס לוסי. נמשיך אל  3-הלאומי ובו שרידי הומנידית מפורסמת מלפני למעלה מ
הקתדרלה המרכזית ונראה את קברו של הקיסר האחרון היילה סילאסי. נמשיך לעבר המרקטו 

 נחשב לשוק הפתוח הגדול באפריקה. לאחר מכן ניסע למלונינוושוק ענק, הכבנו. ונעבור בו בר
 בעיר לארוחת ערב.

 
 28/2מפלי הנילוס הכחול -בהאר דאר : יום 

היום יוקדש לטיול בסביבת העיר. נצא אל מפל הנילוס   ניקח טיסת בוקר מוקדמת לבהאר דאר,
המים העשנים נראה למרחוק ויוצר "המים העשנים". בעונת הגשמים רסס -הכחול טיסיסאט

קשתות צבעוניות. נמשיך לסיור בעיר המרתקת ונבקר בשוק המקומי. העברה למלון לארוחת 
 .ערב ולינה

 
 1/3בהאר דאר  :  3יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לשייט בימת טאנה, אל כנסיות ומנזרים מראשית הנצרות באתיופיה 
ם נמשיך בסיור בעיר ונעלה לתצפית מרהיבה לראות לאחר ארוחת צהרישהוקמו על איים באגם.

 את השקיעה מעל כל העיר.ארוחת ערב במלון.
 

 2/3גונדר :  4יום 
בירת אתיופיה והמטרופולין  18-וה 17-יתה במאות היק"מ, העיר גונדר ה 180ניסע לעבר גונדר כ

במצודות, נבקר  התרבותי העיקרי. ארמונות המלכים שנבנו בה באותה עת מרשימים מאוד.
בבריכת הרחצה ששימשה את הקיסר פאסילידאס ובכנסיית דברה בירהאן סלסי הנודעת בציורי 

 ארוחת ערב במלון. הקיר היפים שלה.
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 3/3.אמבובר וולאקה -הכפרים היהודים העתיקים:  5יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא אל אזור כפרי ביתה ישראל, בכפרים התגוררו מרבית יהודי אתיופיה 
ם ובמבנה לשים וביתה ישראל שעלו לישראל במבצע שלמה ומבצע משה, נסייר בכפריהפ

  אמבובר וולאקהנבקר בכפרים  ונפגוש את המקומיים שעדיין שם. ששימש כבית כנסת לקהילה
 היהודית שנשארה במקום. ההאווירמרכזים יהודיים גדולים בעבר, נסייר במקום ונחוש את שהיו 

 חת ערב ולינה.בערב חזרה לגונדר לארו
 

 04/3 לנגאנו-מקומיים םסוציאלייבדים עם עופגישה – טיסה לאדיס אבבה:  6יום 
נקדיש לאחר נחיתה  ניסע לכיוון שדה התעופה לטיסה חזרה לאדיס אבבה. הבוקרלאחר ארוחת 

 קומיים. מ םסוציאליילפגישה עם עובדים  הבוקראת 
י השבר, אגם זיוויי. המקום משמש גן עדן מכאן דרך כפרים מקומיים נפגוש בראשון מבין אגמ

לצפורי מים מגוונות: חסידות מראבו, שקנאים, מגלנים, פטישנים, עיטמים, כפנים, אנפות, 
עגורים, סיקסקים, סוגי קורמורנים ועוד. כאן גם נפגוש ציפורי שיר ונכיר את האורג הצהוב היפה. 

ר נגיע וטמים החיים בו. לאחר הביקונפליג על האגם, ואם יתמזל מזלנו נראה גם את ההיפופ
 בלנגאנו. למלוננו לארוחת ערב ולינה

 
 5/03 ארבמינץ' –שאלה/אביאטה פארק לאומי  –לנגאנו :  7יום 

פורי השיר הצבעוניות שבחצר המלון, שישכימו יחד עמנו לזריחה. אחרי יבבוקר נהנה ממגוון צ
ה/אביאטה הצופה אל שני האגמים ארוחת הבוקר נמשיך בנסיעתנו דרומה. נבקר בשמורת שאל

בשמורה לתצפת על סוגי  ברגלהנושאים את השמות הללו. נבקר את היענים ונסייר מעט 
האיילות החיות בה. אם יתמזל מזלנו נראה גם את הפלמינגואים שבמקום. מכאן נמשיך דרומה 

על  לשאשאמאנה, והלאה לביקור בבית של משפחה משבט האלאבה המוסלמי הנוהגים לצייר
 ללינה וארוחת ערב -בתיהם )מבחוץ ומבפנים...(. לאחר הביקור המעניין נמשיך למלונינו

 
 6/03טורמי -שבט ההאמר–שייט באגם צ'אמו   –ארבמינץ' :  8יום 

לשייט על אגם צ'אמו בו נצפה בעופות המים, היפופוטמים ענקיים ומרשימים  נצאארוחת בוקר.
 פריקה !!! קודילים מהגדולים שבאהקרווכמובן 

נתארגן עם הג'יפים ונצא לדרך מאתגרת שתוביל אותנו לאפריקה במלוא תפארתה. בעמק 
חיים בני שבטים שונים, ביניהם שבט ההמר. לאחר כמה שעות נגיע לארצם של בני שבט 

 .הקונסו ונסיים בטורמי, נחלת שבט ההמר, ללינה
 

 7/03גינקה  -טורמי-: קארו 9יום 
ע לאזור שבטי המורולה, החיים במישורי הסוואנות, בסוכות הבנויות ניסלאחר ארוחת בוקר 

במעגלים סביב מרכז הכפר. נבקר את אנשי הקארו, הצובעים את גופם בצבעים עזים ובסמלים 
ייחודיים אותם מפיקים ממינרלים ומשורשים של שיחים או עצים,. שבטים אלו ניזונים מצייד ולקט 

 .. נלון בג'ינקהכפרים קטנים לעיירה ג'ינקה בין מעצי פרי. נמשיך וניסע צפונה,
 

 8/03קונסו -שבט המורסי-: מאגו שמורת הטבע 10יום 
ניסע חזרה לג'ינקה ניסע לכיוון שמורת הטבע מאגו לביקור אצל אנשי שבט המורסי המיוחדים. 

הקיימים. לארוחת צהרים ונמשיך לכיוון קונסו, בירת שבט קונסו, שכפריו הם בין הציוריים ביותר 
 לינה בלודג' מקומי. ארוחת ערב.

 
 9/03 ארבמינץ' -: קונסו 11יום 

שבט הקונסו. זהו שבט גדול החי כיום בדרום אתיופיה, אולם הוא היגר לשם מאיזור  נבקר את
וזו אולי הסיבה למנהגים  –ישראל" -העיר גונדר שבצפון )האזור בו חיו יהודי אתיופיה "ביתא

יורק" כי -הודיים?(. נבקר באתר  מעניין מאבן חול המכונה בפי המקומיים "ניוהדומים למנהגים י
המקום נראה להם דומה לגורדי השחקים האמריקניים....נמשיך ונבקר באחד מכפריהם ונלמד 

קלאנים )משפחות(. נבקר גם  9-איש והמורכב מ 300,000-על אורח החיים של השבט המונה כ
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חי )אם הוא נמצא( ונראה את בית הקברות המיוחד של מלכי -גזעבביתו של מלך הקונסו, הנקרא 
 נמשיך בנסיעה לארבמינץ'. ארוחת ערב ולינה.השבט. 

 
 10/03אדיס אבבה  -היטי-: בוטאג'ירה 12יום 

אתר נבקר במקום  ולאחר ארוחת צהרים נמשיך לכיוון מוקדם בבוקר ניסע לכוון העיר בוטג'ירה, 
ים אסטלות המסמלים את ההרוגים שנקראענקיים עמודי אבן אתר עם עשרות   טייה.הנקרא 

 שנהרגו במקום לפני שנים רבות. 30עד  18הרבים בגילאי 
 המשך נסיעה לאדיס לארוחת ערב אחרונה באחת ממסעדות העיר.

 
 11/3 ת"א –אדיס אבבא :  13ימים 

 נצא לסיור אחרון בעיר לפני טיסתנו חזרה לארץ.לאחר ארוחת הבוקר  
 לשדה התעופה לטיסה לתל אביב.העברה 

 
 המחיר כולל:

 ת"א-אדיס-טיסות בחברת אתיופיאן אירליינס במסלול ת"א
 על פי המסלול לודג'יםלינה במלונות בדרגת תיירות טובה/

 טיסות פנים 2
 ארוחות בוקר צהרים וערב -פנסיון מלא -בסיס אירוח

 אוטובוס תיירים ברמה גבוהה לפי התוכנית
 ים שבתכניתכניסות לכל האתר
 ג'יפים לטיול בדרום

 יםימפגש עם עובדים סוציאל
 מומחה ליעדמדריך ישראלי 

 טיפים לנותני השירותים השונים בחו"ל )למעט סבלות(
 מדריך מקומי

 ויזה לאתיופיה
 

 המחיר אינו כולל:
 בבתי המלון    דמי סבלות

 ביטוח רפואי ומטען
 ליום לאדם( דולר 4-5 כ) טיפ למלווה הטיול הישראלי

 מופיע בסעיף "המחיר כולל כל מה שלא
 

 דמי ביטול:
  $ 150 –יום לפני היציאה    30מרגע ביצוע ההזמנה ועד 

 מערך הטיול  35%יום   21יום עד   30מ 
 מערך הטיול .  60%ימים לפני היציאה  14יום עד  21מ 
 מערך הטיול. 90%ימים לפני היציאה  3ימים ועד  14מ 
 ך הטיול.מער 100%ימים ועד יציאת הטיול  3-מ
 

 ה לא כולל שבתות וחגי ישראל .-חישוב מנין הימים יחשבו לפי ימי עסקים : ימי עבודה א
 

 הערות
 .הארוחות ללא תעודת כשרות

 יש מעבר נסיעות בשבת שניה.

 
 


